Els Moviments Migratoris I Els Seus Reptes
Curs acadèmic 2019-20
Resum:
Aquesta assignatura abordarà el tema de les migracions amb l'objectiu de promoure
l'adquisició de coneixements actualitzats sobre els moviments migratoris des d'una
perspectiva social, jurídica i política. Així mateix, es vol promoure un debat crític
sobre la gestió dels fluxos migratoris per part dels països desenvolupats,
especialment els de la UE, i examinar una sèrie de creences relatives a l'impacte de la
migració en les societats d'acollida.
PROFESSORA: Dra. Valentina Milano
Professora contractada doctora de l’àrea de Dret internacional públic
DIRECTORI:

TUTORIES: demanar cita prèvia

Departament: Dret públic
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Despatx: DA221
Edifici: M. G. de Jovellanos
Tel.: 971259558
@: valentina.milano@uib.es
Durada: 10 hores. Del 5 al 19 de febrer de 2020.
Idioma: Castellà.
Objectius:
- Promoure l'adquisició de coneixements actualitzats sobre els moviments migratoris
des d'una perspectiva social, jurídica i política.
- Promoure l'anàlisi crítica, a classe i a través d'un treball d'anàlisi de text.
- Fomentar el debat i la comunicació sobre aquest tema de gran actualitat i
transcendència

www.uib.cat

Continguts:
• Contextualització del fenomen migratori. Els fluxos migratoris actuals: països
d'origen, rutes i països de destinació.
• Quin és l'impacte de la migració en les nostres societats? Desmentint algunes
creences errònies relatives a la migració.
• Quin és el perfil de les persones que estan migrant? Distingir entre migrant,
demandant d'asil, refugiat i víctima del tràfic d'éssers humans.
• Principals reptes de la migració des de la perspectiva dels drets humans:
o Els països d'origen i les causes de la migració
o El viatge migratori
o L'arribada al país de destinació
• Normativa i polítiques actuals en matèria de migració i refugi: què preveuen i on
fallen?
• Possibles solucions per als reptes que planteja la migració avui en dia a la Unió
europea i a nivell global.
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S'intentarà organitzar una trobada amb una organització, com podria ser Metges del
Món, que treballa de forma activa amb la població migrant en situació precària
atenent les seves necessitats i afavorint la seva integració. En ser possible, visitarem la
seu de l'organització per conèixer el seu personal i les seves activitats.
Criteris d’avaluació:
-

Participació a classe: 20%

-

Lliurament d'un treball: 80%

Bibliografia de referència:
-

Pàgina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de l'ONU sobre migracions:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex
.aspx

-

Naciones Unidas, “Migración y derechos humanos: mejoramiento de la
gobernanza basada en los derechos humanos de la migración internacional”:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvin
gHR_ReporSPt.pdf
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-

Intermon Oxfam, “España y el desplazamiento global. Un análisis del
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno y
recomendaciones
al
nuevo
ejecutivo”,
2018:
https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/18/06/18/espanadesplazamiento-global

Breu currículum:
Dra. VALENTINA MILANO
És Doctora en Dret Internacional per la UIB (tesi doctoral sobre la protecció de les
víctimes de tracta des d'un enfocament de drets humans), llicenciada en Dret per la
Universitat de Pavia (Itàlia), Màster en Dret internacional públic per la Universitat de
Paris XI (França).
La seva activitat professional s'ha desenvolupat com a jurista especialitzada en drets
humans a l'ONU (2000-2010): a la UNESCO, l'OMS i l'Alt Comissionat per als Drets
Humans. El seu últim càrrec va ser com a coordinadora del mandat de la relatora
especial de l'ONU sobre la tracta d'éssers humans. Des de 2013 és professora de Dret
internacional i Protecció internacional dels drets humans a la UIB i participa en
reunions de l'ONU en representació de la UIB sobre temes de tracta i migracions.
Col·labora amb ONGs locals i nacionals que treballen amb migrants i víctimes de
tracta.
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